Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa
na účely vykonávania príkazov na úhradu1)
___________________________________________________________________________
Vypĺňa spotrebiteľ

Spotrebiteľ
Meno:

Priezvisko:

Titul:

Rodné číslo:

Dátum narodenia:2)

Typ dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti:

Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt
Ulica:
Obec:

Číslo:
PSČ:

Štát:

Obchodné meno:
IČO:

DIČ:

Sídlo alebo miesto podnikania:
Štatutárny orgán:
Meno:

Priezvisko:

Titul:

Rodné číslo:

Dátum narodenia:3)

Typ dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti:

Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt
Ulica:
Obec:

Číslo:
PSČ:

Štát:

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 869 856
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1895/B
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týmto splnomocňujem
prijímajúceho poskytovateľa,
aby informoval o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného prijímajúcim
poskytovateľom platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa.
Platiteľ 4)
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
IČO:
Miesto podnikania alebo sídlo:
Ulica:
Číslo:
PSČ:
Obec:
Štát:
___________________________________________________________________________
Vypĺňa prijímajúci poskytovateľ

Prijímajúci poskytovateľ
Obchodné meno:
Sídlo prijímajúceho poskytovateľa:
IČO:
Údaje o platobnom účte spotrebiteľa vedenom prijímajúcim poskytovateľom
Obchodné meno prijímajúceho poskytovateľa:
IBAN platobného účtu spotrebiteľa:
Mena, v ktorej je platobný účet vedený:

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 869 856
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1895/B
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___________________________________________________________________________
Vypĺňa spotrebiteľ

Dátum, od ktorého platiteľ môže uskutočňovať úhrady na platobný účet spotrebiteľa
vedený prijímajúcim poskytovateľom:5)

V ....................................................................., dňa....................................................

.................................................................................................
podpis spotrebiteľa

.................................................................................................
podpis oprávnenej osoby prijímajúceho poskytovateľa,
ktorá tlačivo prijala, a totožnosť spotrebiteľa overila6)

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 869 856
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1895/B
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VYSVETLIVKY
1) Ak je to potrebné na správne a riadne vyplnenie tohto tlačiva, je možné upravovať
formátovanie a rozširovať niektoré jeho časti, napríklad ak je viacero platiteľov
uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa, uvádzajú sa kontaktné údaje všetkých
platiteľov.
2) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.
3) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.
4) Ak je viacero platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa, uvedú sa
kontaktné údaje všetkých platiteľov. Tlačivo ,,Údaje pre platiteľa o platobnom účte
spotrebiteľa na účely vykonávania príkazov na úhradu“ sa vypĺňa v počte zodpovedajúcom
počtu platiteľov. Tlačivo ,,Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely
vykonávania príkazov na úhradu“ sa posiela konkrétnemu platiteľovi uvedenému v tlačive.
5) Uvádza sa dátum nie skorší ako dvadsiaty pracovný deň nasledujúci po dni prijatia riadnej
a úplnej žiadosti o presun platobného účtu – zjednodušenej alebo žiadosti o presun
platobného účtu – rozšírenej prijímajúcim poskytovateľom; tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 117 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
6) Ak spotrebiteľ vypĺňa a predkladá tlačivo osobne u prijímajúceho poskytovateľa, totožnosť
spotrebiteľa sa overí oprávnenou osobou prijímajúceho poskytovateľa, ktorá toto tlačivo
prijala, a nie je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisu.
SKRATKY POUŽITÉ V TLAČIVE:
PSČ – poštové smerovacie číslo obce.
IČO – identifikačné číslo organizácie.
DIČ – daňové identifikačné číslo.
IBAN – medzinárodné bankové číslo účtu (International Bank Account Number).
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